
Technische informatie

Hesse 2K Reactiefsysteem RSE 9545x(glansgraad)
Mengverhouding (volumetrisch): 10 : 1 Verharder RSR 90010

>Productbeschrijving
Tweecomponenten reactieve alkydlak, bijzonder hoog vullend, kleurloos, sneldrogend en pvc-vast. Systeemlak
voor gronden en aflakken.

>Toepassingsgebieden
Overal in de interieurbouw voor woonruimten op verscheidene houtsoorten, lakdraagfolies en MDF.

>Ondergrondvoorbehandeling
Ondergrondvoorbehandeling Schoon, droog hout, vrij van olie, vet, was en siliconen. Volgens de

voorschriften geschuurd en vrij van schuurstof.

Ondergrondschuurgang
korrelgrootte van-tot

120 - 180

Tussenschuurgang (korrelgrootte)
van - tot

280 - 320

Opmerkingen schuurgang De kwaliteit van het hout en de gelijkmatigheid van het tussen schuren
zijn doorslaggevend voor het eindoppervlak. Na de schuurgang volgens de
voorschriften ontstoffen.

>Eindbehandeling
Eindbehandeling Overschilderbaarheid: na goed aanschuren mogelijk met hetzelfde

product.

>Tijden
Verwerkingstijd 1 d / 20 °C

Potlife 5 d / 20 °C

Droging 60 min / 20 °C

Stapelbaar na 2 - 3 h / 20 °C

Doorharding 16 h / 20 °C

>Applicatie
Applicatie Spuittip opening mm Spuitdruk bar
Spuiten
Persluchtspuiten 1,8 - 2,5 mm 2,0 - 3,0 bar

>Aanwijzingen voor verwerking
Lak en verharder volgens het voorschrift mengen. Verharder goed inwerken.Om drogingsvertraging door een
verhoogde luchtvochtigheid te voorkomen, raden wij aan om in plaats van de gebruikelijke verdunning ca. 10 %
RSV 9997 toe te voegen bij de lak-/verhardermenging.

Hesse GmbH & Co. KG, Warendorfer Str. 21 D-59075 Hamm
Stand: 07.05.2023

www.hesse-lignal.de Tel. +49 2381 963 00
1 / 3



Technische informatie

Hesse 2K Reactiefsysteem RSE 9545x(glansgraad)
Mengverhouding (volumetrisch): 10 : 1 Verharder RSR 90010

>Technische gegevens
Uitlooptijd (+/- 15 %) 55 s / DIN 53211 - 4 mm
Dichtheid serie kg/l 0.95 - 0.997
Leveringsvorm vloeibaar
NV-serie % 38 - 45
VOC EU % 56 %
VOC FR C
Opslagtemperatuur 16 - 25 °C
Houdbaarheid weken 52
Verwerkingstemperatuur 20 °C
Aantal lagen (max) 2
Hoeveelheid per laag (min.) 80 g/m²
Hoeveelheid per laag (max.) 160 g/m²
Totale opbrenghoeveelheid 320 g/m²

>Bestelaanwijzingen
Bestelnummer Glansgraad 60° (Gloss

+/-5)
Glansgraad Verpakkingsgrootte

RSE 95457 47 zijdeglanzend 15 l, 25 l

>Verharders
Bestelnummer Artikelaanduiding Verpakkingsgrootte
RSR 90010 Verharder 2.5 l, 5 l

>Verdunners
Bestelnummer Artikelaanduiding Verpakkingsgrootte
RSV 9991 Verdunner 5 l, 25 l
RSV 9997 Spezialverdünner 1 l, 5 l, 25 l

>Vertragers
Bestelnummer Artikelaanduiding Verpakkingsgrootte
RSV 9994 Verdunner 5 l, 15 l, 25 l

>Schoonmaak- en onderhoudsproducten
Bestelnummer Artikelaanduiding Verpakkingsgrootte
GR 1900 Reiniger 1 l, 3 l, 15 l, 25 l

>Speciale aanwijzingen
Vanwege de beperkte watervastheid niet gebruiken als systeem met open poriën voor tafel- en werkbladen!
Het materiaal neigt tot donkervergeling, niet op witte of pastelkleurige ondergronden gebruiken! Het product
is niet geschikt voor gebruik op gebleekte oppervlakken! Inhoudsstofrijk tropisch hout vooraf isoleren met DG
4720-0001 of DG 572-1. De test moet worden uitgevoerd in realistische omstandigheden! Opslagklasse volgens
BetrSichV: lichtontvlambaar. Neem de meest recente versie van het veiligheidsinformatieblad in acht!

>Procesvoorbeeld
Rekwand, beuken natuur halfmat. Houtschuurgang: korrel 150 - 180, vervolgens stofvrij maken; coating 2 x 80
- 100 g/m² Hesse 2K reactief systeem RSE 95454, mengverhouding (volumetrisch) 10 : 1 met Verharder RSR
90010); toevoeging verdunner: 10 % RSV 9991; tussendroging minstens 60 - 90 min / 20 °C kamertemperatuur en
voldoende luchtcirculatie. Korrelgrootte tussenschuurgang 280 - 320 en goed stofvrij maken; geschikt voor ver-
pakking: na droging van minstens 16 h / 20 °C kamertemperatuur en voldoende luchtcirculatie.
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>Algemene aanwijzingen
Reactief-lakken mogen niet bij materiaal- en kamertemperaturen van minder dan 18 °C en 40 % RV worden ver-
werkt en gedroogd. Ideale waarden: 20 - 25 °C, 50 - 65 % RV. Afwijkingen leiden tot drogings- of uithardingssto-
ringen. Om hechtingsstoringen te vermijden, dient u reactief-lakoppervlakken net vóór het lakken te schuren en
de pas afgeschuurde oppervlakken zo snel mogelijk af te lakken. De eindhardheid van het lakwerk wordt bij cor-
recte opslag (minstens 20 °C kamertemperatuur) na een week bereikt. Voer eerst een laktest uit onder praktij-
komstandigheden!

>Bijzondere eigenschappen en beproevingsnormen
Teststandaard / Grondslag Keuringsinstan-

tie
Teken Verslag nr.

PVC-bestendig HESSE

Speeksel- en zweetbestendigheid volgens
DIN 53160 Deel 1 en 2: Geen verkleuring (Ni-
veau 5)

HESSE

DIN 68861-deel 1C (meubeloppervlakken;
gedrag bij chemische belasting)

HESSE

Formaldehydegehalte HESSE < 0,1 %

Formaldehyde-afgifte tijdens de uitharding HESSE Bij vergelijk-
bare syste-
men: < 0,1
ppm

Onze technische informatie wordt conform de stand van de techniek en de wettelijke voorschriften aangepast. De aangegeven waarden ge-
ven geen specificaties weer, maar zijn typische productgegevens. De actuele versie vindt u op internet op www.hesse-lignal.de. U kunt ook
uw accountmanager aanspreken. Deze informatie heeft een adviserend karakter en is naar beste weten en op basis van zorgvuldig technisch
onderzoek opgesteld. Deze informatie is op geen enkele manier juridisch bindend. Bovendien verwijzen wij naar onze algemene voorwaar-
den. Er wordt een veiligheidsblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006 ter beschikking gesteld.
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